Tarieventabel behorende bij de ‘verordening op de heffing en invordering
van de precariobelasting 2017’
Hoofdstuk 1
Algemeen tarief
voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, indien voor het hebben van die
voorwerpen in de navolgende rubrieken niet in een bijzonder tarief is voorzien:
2017
1.1
per m² per week, of een gedeelte daarvan:
€ 2,35
1.2
per m² per jaar:
€ 19,75
Hoofdstuk 2
Bouwmaterialen e.d.
Het tarief bedraagt voor bouwmaterialen e.d.
2.1
bouwmaterialen, containers, grond, keten, loodsen, steigers, bouwwerktuigen
(inclusief rails en kraanbanen) en stellingen, per m² per week:
- voor een periode van maximaal 6 weken (week 1 t/m 6)
- voor de volgende periode van 6 weken (week 7 t/m 12)
- voor de resterende periode, (week 13 en langer)
2.2

voor stutten, schoren en palen,
- per stuk per week:

Hoofdstuk 3
Diverse voorwerpen
Het tarief bedraagt voor diverse nader bepaalde voorwerpen:
3.1
spoorrails, per m¹ per jaar
3.2
licht- en luchtopening (koekoek) of kelderingang
- per m² per maand:
- per m² per jaar:
3.3
zonnescherm, markies of luifel niet voorzien van reclame,
- per m¹ per jaar:
3.4
rijwielrekken,
- per stuk per jaar:
- met een minimum van:
3.5
olietanks e.d. ten behoeve van verwarmingsinstallatie
a. voor een olietank, deel uitmakende van een verwarming
installatie, inclusief leidingen, per stuk per jaar:
b. voor een vulput, in verbinding staande met een olietank,
als bedoeld onder a, per stuk per jaar:
3.6
lampen en lantaarns, per stuk per jaar:
Hoofdstuk 4
Buizen en kabels
Het tarief bedraagt voor leidingen, kabels en buizen:
4.1
buizen en transportleidingen voor zover niet vallend onder 4.2
- per m¹ per jaar:
4.2
kabels, gasbuizen tot een werkdruk van 10 bar, waterleiding- en
stadsverwarmingsbuizen,
- per m¹ per jaar:

€ 1,65
€ 1,05
€ 0,45

€ 1,70

€ 19,80
€ 3,85
€ 16,80
€ 2,95
€ 1,65
€ 8,70

€ 54,65
€ 7,90
€ 9,20

€ 6,25

€ 0,90

Hoofdstuk 5
Terrassen
Het tarief bedraagt voor voorwerpen onder, op of boven een terras :
5.1
In het kernwinkelgebied:
(Stationsplein, Hamstraat, noordzijde van het Kloosterwandplein,
Kloosterwandstraat, Graaf Gerardstraat, Munsterplein, Steenweg, Varkensmarkt,
Schoenmakersstraat, H. Geeststraat (gedeelte. tussen Jesuïtenstraat en
Lindanusstraat), Kazerneplein, Markt, Bergstraat, Brugstraat, Marktstraat,
Roerkade, Roersingel, Neerstraat (gedeelte tussen Brugstraat en Paredisstraat),
Paredisstraat, Sint Christoffel-straat),
- per m² per jaar:
- met een minimum op jaarbasis van:
5.2
in afwijking van artikel 5.1. geldt voor de pleinterrassen aan de Markt,
- per m² per jaar:
- met een minimum op jaarbasis van:
5.3
overige gedeelte van de binnenstad:
binnen de Singelring rond het centrum (dit betreft het gebied gelegen tussen
Wilhelminasingel, Buitenop, Roerkade, Roersingel, Minder-broederssingel,
Zwartbroekplein, Willem II Singel, Godsweerdersingel en Wilhelminaplein,
- per m² per jaar:
- met een minimum op jaarbasis van:
5.4
op grondgebied van voormalige gemeente Swalmen,
- per m² per jaar:
- met een minimum op jaarbasis van:
5.5
overige locaties,
- per m² per jaar:
- met een minimum op jaarbasis van:
Hoofdstuk 6
Standplaatsen op openbare gemeentegrond
Het tarief bedraagt voor standplaatsen:
6.1
standplaats voor de verkoop van waren, anders dan op markten,
gedurende de aangewezen marktdagen,
- per dag per m²:
- per week per m²:
- per jaar per m²:
6.2
het innemen van een standplaats door een circusbedrijf,
het houden van een tentoonstelling e.d.,
- per dag:
Hoofdstuk 7
Uitstallen
Het tarief bedraagt voor het uitstallen van goederen:
7.1
Uitstallen van goederen,
- per m² per jaar:
Hoofdstuk 8
Benzineservice-installaties
Het tarief bedraagt voor benzineservice-installaties en dergelijke:
8.1
aftappunten voor levering van benzine, olie of persgas,
al dan niet omgeven door een mantel,
- per stuk per jaar:

€ 36,95
€ 369,50
€ 31,50
€ 315,00

€ 25,45
€ 254,50
€ 10,25
€ 102,50
€ 15,00
€ 150,00

€ 0,70
€ 3,50
€ 42,50

€ 205,45

€ 19,80

€ 269,95

8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

elke in een aftappunt als bedoeld in 8.1 aangebrachte extra
gelegenheid tot levering van benzine, olie of persgas,
- per stuk per jaar:
water- of luchtaftappunten, per stuk per jaar:
perrons of voetstukken, per m² per jaar:
benzine-, olie- of gastanks, per stuk per jaar:
benzine-, olie- of gasleidingen, per m¹ per jaar:
vulputten, per stuk per jaar:
lichtmasten, per stuk per jaar:
overkapping boven een benzine-, olie- of persgas-aftappunt, per stuk per jaar:

Hoofdstuk 9
Automaten
Het tarief bedraagt voor automaten:
9.1
automatische weeg-, verkoop- of andere toestellen, over de
frontoppervlakte,
- per m² per jaar
9.2
als 9.1, met een frontoppervlakte van minder dan 0,10 m²,
- per stuk per jaar
Hoofdstuk 10
Openbare aankondigingen voor het hebben van:
Het tarief bedraagt voor reclame- of andere aankondigingsborden:
10.1 een reclamebord, reclamevlag, lichtreclame, uithangbord, uithangteken, letteropschrift, letterreclame, reclamekast, reclametegel,
lichtpunten met reclameopschrift, uitstalkast of vitrine, bij een
tot reclame dienende oppervlakte per object per jaar:
- tot en met 0,5 m²:
- van 0,5 m² tot en met 1 m²:
voor elke m² meer dan 1 m²:
10.2 een zonnescherm, markies of luifel, voorzien van reclame,
- per m¹ per jaar:
10.3 verlichte contourbalken, neonbuizen, lampenlijnen e.d.
aangebracht bij een reclame of andere aankondiging,
- per m¹ per jaar:
- met een minimum van:
10,4 een panelbord 3,50 x 2,50 m¹,
- per stuk per jaar:
10.5 een affichevak 0,85 x 1,20 m¹,
- per stuk per jaar:

€ 133,80
€ 38,60
€ 23,05
€ 386,00
€ 15,55
€ 53,85
€ 30,65
€ 269,95

€ 46,55
€ 19,80

€ 15,60
€ 26,85
€ 11,65
€ 7,90

€ 4,70
€ 22,95
€ 124,90
€ 21,40

